
Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding 
Zondag 21 november 2021 - Derde zondag van de Voleinding 

VOORBEREIDING 

Muziek   Koraalbewerking over psalm 90 van Johan van Dommele (geb. 1927) 
Koraalbewerking en zetting over psalm 90 van Bert Matter (geb. 1937)

 tijdens de muziek zijn er digitale mededelingen 

Welkom 

Aansteken paaskaarsen  waarna de kinderen naar de kinderkerk gaan 

Stilte en bemoediging gemeente gaat staan  

ouderl.  Onze hulp is in de naam van de Heer 
 allen  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
 ouderl.  die trouw houdt tot in eeuwigheid 
allen  EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 

Zingen Psalm 90: 1 en 2 waarna de gemeente gaat zitten 

Kyrië gebed om ontferming  

Gloria Lied 280: 1, 4, 6 en 7 

DE SCHRIFT GEOPEND 

Groet 

Gebed van de zondag 

Schriftlezing Psalm 90 (NBV21) 

1 Een gebed van Mozes, de godsman. 
  
 Heer, U bent ons een toevlucht geweest 
 van geslacht op geslacht. 
2 Nog voor de bergen waren geboren, 
 voor U aarde en land had gebaard – 
 U bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid. 

3 U doet de sterveling terugkeren tot stof 
 en zegt: ‘Keer terug, mensenkind.’ 
4 Duizend jaar zijn in uw ogen 
 als de dag van gisteren die voorbij is, 
 niet meer dan een wake in de nacht. 

5 U vaagt ons weg als slaap 
 in de morgen, als opschietend gras 
6 dat ontkiemt in de morgen en opschiet, 
 en ’s avonds verwelkt en verdort. 

7 Wij komen om door uw toorn, 
 door uw woede bezwijken wij. 
8 U hebt onze zonden vóór u geleid, 
 onze geheimen onthuld in het licht van uw gelaat. 



9 Al onze dagen gaan heen door uw woede, 
 wij beëindigen onze jaren in een zucht. 
10 Zeventig jaar duren onze dagen, 
 of tachtig als wij sterk zijn. 
 Het beste daarvan is moeite en leed, 
 het gaat snel voorbij en wij vliegen heen. 

11 Wie kent de kracht van uw toorn, 
 wie vreest oprecht uw woede? 
12 Leer ons zo onze dagen te tellen 
 dat wijsheid ons hart vervult. 

13 Keer u tot ons, HEER – hoe lang nog? 
 Ontferm u over uw dienaren. 
14 Vervul ons in de morgen met uw liefde, 
 laat ons van blijdschap juichen, al onze dagen. 

15 Geef ons vreugde, vergoed de dagen dat U ons kwelde, 
 de jaren dat wij ellende doorstonden. 
16 Toon uw daden aan uw dienaren, 
 maak uw glorie bekend aan hun kinderen. 

17 Laat ons uw genade zien, Heer, onze God. 
 Bevestig het werk van onze handen, 
 het werk van onze handen, bevestig dat. 

Verkondiging 

Zingen  Lied 847: 1, 2 en 3 

GEBEDEN EN GAVEN 

Diaconale mededelingen  bloemengroet en collecten  

Gebeden    dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Slotzang Lied 767: 1, 2, 3 en 4 staande gezongen 

Zegen  afgesloten met gezongen amen 

Muziek        Koraalbewerking over psalm 90 van Bert Matter (geb. 1937) 
Aan deze dienst werd meegewerkt door: 
René Venema - voorganger; Peter Baan - ouderling van dienst 
Wim Plantenga - diaken van dienst; Maarten Boonstra - orgel 

Technische realisering van de uitzending op internet: 
Geluid - Bram van Rossen; beeld - Jan Hendrik Labots; webmaster - Peter Baan 

Collecten voor zondag 21 - zaterdag 27 november 
    • 1e collecte: Het werk van diaconaal centrum De Bakkerij 
    • 2e collecte: Protestantse gemeente te Leiden 
    • 3e collecte: Omzien naar elkaar: pastoraat landelijke kerk 
U kunt gedurende de komende week digitaal bijdragen met de app Givt. 
Als gebruik van de app niet gaat, kunt u uw bijdrage ook overmaken naar rekening 
NL71 INGB 0678 6510 94 van de Protestantse gemeente Leiden o.v.v.  ‘21 november 2021, De Verbinding’ 

Een dienst terugkijken of een preek opnieuw beluisteren?  
Dat kan op: www.kerkdienstgemist.nl. Ga naar: PG De Verbinding Leiden


